
Uchwała Nr XLIV/554/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 30 marca 1998 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk i opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 
r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775) oraz 
art. 19 pkt. 1 lit. "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. Nr 9, poz. 31; Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; Nr 94, poz. 467; z 1993 r. Nr 
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Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuj��
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W uchwale Nr XXIX/371/96 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie 
targowisk i opłaty targowej wprowadza się następujące zmiany: 
W załączniku nr 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przy sprzedaży pojazdów (za pojazd)� ��	
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���������� jednośladowy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) za samochód osobowy, przyczepę campingową 
oraz przyczepę bagażową

18,80 zł 18,80 zł 18,80 zł
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23,00 zł 23,00 zł 23,00 zł

d) za samochód towarowy, ciągnik i przyczepę 
powyżej 3,5 ton

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł
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5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł
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Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietn!���������

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zalewski


